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Ønsker du å abonnere?
Skatteinfo publiseres av
Skatteetaten. 

Har du innspill eller ønsker å få 
nyhetsbrevet tilsendt på e-post, 
kontakt oss på
skatteinfo@skatteetaten.no

For mer informasjon, sjekk 
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 11 – desember 2020

Skatteinfo

Fra 1. november 2020 overtok 
Skatteetaten ansvaret for  
skatteoppkreveroppgavene fra 
kommunene.

Det inkluderer blant annet inn- 
kreving av arbeidsgiveravgift, for-
skuddstrekk, utleggstrekk knyttet 
til skattekrav, skatteattester,  
kontonummerendring, konto- og 
saldoutskrift for skatt og avgift, 
innkreving av restskatt, skatt til 
gode, tilleggsforskudd og  
motregning.

Hvis du har hatt en sak under  
behandling hos ditt gamle skatte- 
oppkreverkontor, er denne overført 
til Skatteetaten. Du kan ha fått 

tildelt ny saksbehandler eller  
kontaktperson.

På skatteetaten.no finner du  
skjemaer for bestillinger,  
endringer, søknader, spørsmål, 
klager med mer. Aktuelle tema  
finner du på skatteetaten.no/
ny-skatteinnkreving.
Trenger du mer hjelp, kontakter du 
Skatteetaten på samme måte som 
før – se skatteetaten.no/kontakt
Eller du kan ringe nummer  
800 80 000, valg 2 (næring) eller 
3 (regnskapsfører/revisor), + 1 + 1  
(skatt og inn-/utbetaling av skatt). 

Nytt kontonummer
For innbetaling av blant annet 

restskatt, forskuddsskatt,  
forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, 
utleggstrekk og tilleggsforskudd, 
skal du bruke kontonummer  
6345 06 24804.  

Tidligere betalte du til skatte- 
oppkreveren i din kommune. Det 
nye kontonummeret erstatter 
de tidligere skatteoppkrevernes 
kontonumre. Hvis du allerede 
har betalt inn til skatteoppkrevers 
gamle kontonummer, trenger du 
ikke å foreta deg noe. Innbetalin-
gen vil automatisk overføres til nytt 
kontonummer.

Kommunene har fortsatt ansvar 
for innkreving av kommunale krav 
som eiendomsskatt, inkassosaker 
om kommunale krav, og ulike kom-
munale avgifter som for eksempel 
vann og avløp eller renovasjon.

Skatteoppkreving fra 1. november 2020
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Den nye registreringstjenesten 
vil på sikt erstatte Samordna 
registermelding del 2, og ny 
mva-melding er under utvikling. 

For å kunne benytte den nye 
tjenesten, må virksomheten være 
registrert med organisasjonsnum-
mer i Enhetsregisteret. 

Foreløpig støtter tjenesten disse 
registreringsformene: 
• ordinær registrering
• forhåndsregistrering
• frivillig registrering
• norskregistrerte utenlandske 

foretak (NUF) 

Obligatoriske vedlegg forsvinner 
i den nye løsningen, men vil bli 
etterspurt for noen registrerings- 

Ny registreringsløsning og mva-melding
rundt etterfakturering i stor grad vil 
være løst.

Virksomhetene som ønsker å 
registrere seg i den nye tjenesten, 
kan finne denne via  
skatteetaten.no, brreg.no eller  
altinn.no

Videre utvikling
Etter lanseringen av den første 
versjonen i høst jobber vi i Skatte- 
etaten videre med å legge til flere 
registreringsformer og funksjoner i 
registreringsløsningen. En helhet-
lig løsning forventes å være klar i 
første kvartal 2021. 

Ny mva-melding minsker feil 
Parallelt med å ferdigstille ny  
registreringsløsning, jobbes det  
videre med utvikling av ny 
mva-melding. I tett samarbeid 
med regnskapsførere, brukere, 
systemleverandører og Altinn, vil 
vi lage en ny mva-melding som er 
mer intuitiv for bruker og gir færre 
muligheter for feil. 

I dag inneholder 5-7 % av 
mva-meldingene feil som krever 
oppfølging fra Skatteetaten og fra 
de næringsdrivende. Dette er alt 
fra ulogisk rekkefølge på innsend-
ing av mva-meldinger, til regnefeil i 
meldingene. Vi ønsker å fore- 
bygge og forhindre denne typen 
feil, slik at det er enkelt for 
mva-pliktige å gjøre rett.

Artikkelen fortsetter 

typer der det er avgjørende for å 
kunne behandle søknaden.  
I registreringsløsningen opplyses 
det om at søker må kunne legge 
frem dokumentasjon, dersom det 
blir etterspurt på et senere  
tidspunkt. 

Veiledende tekster
For å gjøre det enkelt for nærings- 
livet å registrere seg er det veiled-
ningstekster ved hvert steg i 
søknaden. Løsningen er bygget  
opp slik at de må svare på 
spørsmål som er knyttet til  
registeringstypen de søker om. 

I tillegg vil behandlingstiden for 
søknadene gå ned fra opptil tre 
uker til noen få minutter, og dette 
betyr blant annet at problemene 
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Ny registreringsløsning, fortsetter
 
Tilpassede skjemaer
Innrapporteringen vil baseres på 
regnskapet og være i samsvar 
med SAF-T-koder, det vil si ikke 
så aggregerte poster som i dag. 
Alle postene vil være tilgjengelige 
for den aktuelle registreringen, 
men rapporteringen skjer kun på 
de postene i regnskapet hvor det 
er bevegelser. Det vil si at skje-
maet vil være tilpasset den enkelte 
mva-pliktige. 

I ny melding vil vi også kreve  
rapportering på tap på krav, juster-
ing, tilbakeføring og uttak. I tillegg 
jobber vi med å endre mulighetene 
til å gi merknader til mva-meldin-
gen, slik at dette også vil kunne 
gjøres direkte på enkeltposter, 
og ved bruk av forhåndsdefinerte 
merknader.

Levering av melding fra system
Vi har også en ambisjon om at så 
mange som mulig av mva-meldin-
gene skal leveres direkte fra 
regnskapssystem. I dag leverer de 
fleste manuelt via Altinn. Innsend-
ing av mva-melding direkte fra 
regnskapssystemet minimerer 
risikoen for feil inntasting og gir 
tidsbesparelse for brukerne.  

I den nye mva-løsningen vil vi ha 
fokus på å gjøre de endringene 
som er nødvendig for å forenkle  
innsending direkte fra regn-
skapssystem. 

Vi forventer å begynne testing av 
første versjon av ny mva-melding 
mot slutten av tredje kvartal 2021. 

For å kunne få utsettelse må du 
være midlertidig ute av stand til 
å betale kravene som følge av 
koronasituasjonen. Det er viktig å 
merke at forsinkelsesrente vil løpe 
i utsettelsesperioden siden utset-
telsen ikke innebærer endring av 
forfallsdato. 

Midlertidig forsinkelsesrente
Forsinkelsesrenten er satt ned til  
6 prosent fra 10. juni til  
31. desember 2020, og deretter 
ordinær forsinkelsesrente som for 
tiden er 8 prosent.  

Betalingsordning 
Du kan søke om betalingsut- 
settelse frem til 28. februar 2021.

Det er åpnet for at de som har fått 
en betalingsutsettelse til  
28. februar 2021 etter den midler- 
tidige betalingsutsettelsesord- 
ningen, skal kunne betale ned det 
utsatte beløpet over seks avdrag i 
perioden april – september 2021. 

Mer informasjon og skjema
skatteetaten.no/skjema/betaling-
sutsettelse/

Muligheten for  
betalingsutsettelse forlenges
Ordningen for betalingsutsettelse er forlenget til 28. februar 2021.
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Det kan være utfordrende å få rapporteringen riktig for foretak som 
har inntektsmottakere med sporadiske Svalbardopphold.

Rapportering i a-meldingen  
når inntektsmottaker har opphold på Svalbard

Er du arbeidsgiver og har inntekts-
mottaker som er skattemessig 
bosatt på Svalbard, eller har 
sammenhengende arbeidsopphold 
i minst 30 dager, skattlegges lønn 
og annen godtgjørelse for arbeid 
etter reglene om lønnstrekk.  
Da stilles det særskilte krav til 
rapporteringen.

I a-meldingen rapporteres
• all inntekt etter lønnstrekkordnin-

gen med skatte- og avgiftsregel 
Svalbard

• forskuddstrekk med beskrivelsen 
Svalbard

• fradrag med beskrivelsen  
Svalbard

• tilleggsinformasjon som angir 
oppholdsID, samt start- og slutt- 
dato med oppholdsbeskrivelse 
Svalbard

Lønnstrekket til Svalbard - med 
trygdeavgift - er 16,2 % for lønn 
opp til kr 12 G og for oversky-
tende lønn 30,2 %. For pensjoner 
er trekket 3,1 % lavere grunnet 
redusert trygdeavgift.

Punktene over skal følges. Det er 
ikke alltid lett å sjekke at rapport-
eringen er blitt riktig via lønnssys-
temet. Derfor er det viktig at du 
bestiller avstemmingsinformasjon 
via Altinnskjemaet A06. 

Du bør be om opplysninger per 
inntektsmottaker og ta noen stikk-
prøver på at rapporteringen er blitt 
riktig. Dersom noe mangler må det 
rettes innen fristen for å levere  
a-melding. 

Trekk og rapportering av  
utbetalinger
Husk at det skal foretas lønns- 
trekk i alle utbetalinger – også i 
feriegodtgjørelsen, lønn i ferien 
og lønn i desember. Feriepenger 
opptjent på Svalbard rapporteres 
med skatte- og avgiftsregel  
Svalbard, mens tilhørende lønns- 
trekk med forskuddstrekk- 
beskrivelse Svalbard i  
a-meldingen. Det samme gjelder 
for trekkpliktige naturalytelser, 
som elektronisk kommunikasjon, 
skattepliktig del av forsikringer og 
utgiftsgodtgjørelser som reisekost.

Det som ikke er med i  
beregningen
Premie til pensjonsordning  
Svalbard og Fagforeningskontin-
gent Svalbard rapporteres med 
beskrivelsen Svalbard, men inngår 
ikke i grunnlaget for beregningen  
av lønnstrekk. Du bør derfor 
også ta noen stikkprøver på at 
lønnstrekket/forskuddstrekket er 
korrekt beregnet.

Skatteetaten ser også en god del 
mangler ved rapporteringen av til-
leggsinformasjonen, så pass på å 
få med oppholdsID, samt start- og 
sluttdato med oppholdsbeskrivelse 
Svalbard.

To bosteder – to skatteoppgjør
Inntektsmottakere som har  
opphold på fastlandet og Svalbard 
får to skatteoppgjør. Dersom  
arbeidsgiver rapporterer feil kan 
det skape utfordringer med  
avregningen. 

Noen eksempler
• Hvis inntekten rapporteres med 

Svalbard, og forskuddstrekket 
er ordinært, vil arbeidsgiver få 
faktura på lønnstrekket.  
Arbeidsgiver må da eventuelt be 
om tilbakebetaling fra inntekts-
mottakeren.

• Hvis inntekten rapporteres uten 
Svalbard, og forskuddstrekket 
med Svalbard, tilordnes inn- 
tekten fastlandet og forskudds- 
trekket Svalbard. Inntektsmot- 
takeren vil da få restskatt i 
avregningen til fastlandet.

Hvem kan du kontakte?
Det er krevende å korrigere 
a-meldinger tilbake i tid og det 
er viktig at arbeidsgiver rappor-
terer riktig hver måned. Dersom 
du har rapportert feil, bruker et 
lønnssystem og trenger hjelp med 
korrigering, skal du ta kontakt med 
kundeservice hos lønnsystem-
leverandøren. 

Artikkelen fortsetter

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/fradrag/premie-til-pensjonsordninger/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/fradrag/premie-til-pensjonsordninger/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/fradrag/fagforeningskontingent/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/fradrag/fagforeningskontingent/
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Rapportering Svalbard, fortsetter

Hvis du trenger veiledning kan du 
ta kontakt med Skatteetaten på 
telefon 800 80 000 (tastevalg  
2-3-1), eller sende inn kontakt- 
skjema for bedrifter og organisa- 
sjoner (RF-1306).

Du kan også kontakte Skatte- 
kontoret på Svalbard,  
telefon 79 02 36 70 eller e-post 
svalbard@skatteetaten.no

Betaling av lønnstrekk  
Arbeidsgiver får oppgitt hvilket 
konto- og KIDnummer lønn-
strekket skal betales til etter at 
a-meldingen er levert. Forfall for 
lønnstrekket til Svalbard er seks 
terminer i året. 

Det skal ikke betales arbeidsgiver-
avgift (0-sats), men angis sone 5 
med egen beregningskode lønns- 
trekk for Svalbard. 

Har du konkrete spørsmål til  
oppgjør av skatt kan du ta kontakt 
med skatteoppkrever for Svalbard 
på telefon 51 86 89 00.

Nyttige lenker for mer  
informasjon om lønnstrekk- 
ordningen på Svalbard

• generell veiledning

• en oversikt over det  
viktigste du bør vite om skatt  
på Svalbard

• svalbardmeldingen 2020

• forfall for lønnstrekk til  
Svalbard

I mange år har en del skatte- 
oppkreverkontorer avholdt 
informasjonsdag for lønns-
medarbeidere, men på 
grunn av korona-situasjonen 
ønsker vi nå å tilby disse 
kursene digitalt.

I løpet av desember legger vi 
ut 24 episoder med temaer fra 
lønnsområdet. 
 
Her er noen av temaene
• hjemmekontor og kontorleie
• fri bil og kjøregodtgjørelse 
• naturalytelser 
• skattefrie koronatiltak 
• nye satser og statsbudsjettet 

for 2021  
• rapporteringsregler innenfor 

de nevnte temaene

Her kommer kursene
Skatten min - Skatteetaten - 
YouTube 

Informasjons-
dag for lønns-
medarbeidere 
2020

Julen 2020 
Da var vi her igjen, året er nå  
på sine siste dager og vi alle går 
forventningsfulle rundt, kanskje 
ikke bare på julen og det som 
hører til der, men også på hva 
som vi kan forvente av det neste 
året.  

Verden har dette året fått store 
utfordringer, og vi vet at mange 
av dere direkte eller indirekte er 
berørt av pandemien.   

Vi vil spesielt få takke alle som har 
sendt innspill til temaer i  
Skatteinfo, vi mener dette er med 
på å forbedre innholdet her. 

Med dette vil alle vi som jobber i  
Skatteinfo ønske dere 

 
En god jul –  

og et riktig godt nytt år!

Ny næringspilot
I 2021 gjennomfører Skatte- 
etaten en pilot for nærings-
drivende med enkle forhold, og 
som sender skattemeldingen 
for inntekståret 2020 fra et 
regnskapsprogram eller  
årsoppgjørssystem. 

Hovedmålet med piloten er å få 
testet den nye løsningen og få 
erfaringer og tilbakemeldinger 
før alle næringsdrivende skal 
bruke løsningen.

mailto:svalbard%40skatteetaten.no?subject=
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/spesielle-grupper/svalbard/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/finnmark-og-svalbard/svalbard/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/finnmark-og-svalbard/svalbard/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/finnmark-og-svalbard/svalbard/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/svalbardmeldingen-for-2020/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/M-10-11/M-10-11.2/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/M-10-11/M-10-11.2/
https://www.youtube.com/channel/UCeTay3AzDT_Iexr2pOmqdxQ
https://www.youtube.com/channel/UCeTay3AzDT_Iexr2pOmqdxQ

